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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Skladno z 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 128/2008, 16/2008, 19/2010,
18/2011) je bil na portalu javnih naročil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca prevoza otrok s
posebnimi potrebami iz občine Naklo na Osnovno šolo Helene Puhar.
Vabimo vas k oddaji ponudbe na javni razpis, skladno z navodili za izdelavo ponudbe.
Od ponudnika se zahteva, da izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje, da izpolnjuje pogoj
strokovne usposobljenosti za delo, da izpolnjuje pogoj glede ustreznih prevoznih sredstev in da ima
reference za delo z otroki s posebnimi potrebami.

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Gre za prevoze otrok s posebnimi potrebami (4 otroci) iz naselja Naklo, Strahinj , Duplje in Podbrezje
do OŠ Helene Puhar, Kidričeva 51, Kranj in nazaj – dnevno približno 40 km. Otroci morajo biti v šoli do
7:50 ure, s poukom pa zaključijo do 14. ure.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Bojana Umnik (bojana.umnik@obcina-naklo.si).

Marko Mravlja, župan l.r.

Razpisna dokumentacija
PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI za šolski leti 2011/12 in 2012/13

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Skladno z 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 128/2008, 16/2008, 19/2010,
18/2011) je naročnik Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, na portalu javnih naročil objavila

PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI za šolsko leti 2011/12 in 2012/13
po postopku oddaje javnih naročil male vrednosti

V ta namen je v skladu s 95.b členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 128/2008, 16/2008,
19/2010, 18/2011) naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudbe, kot sledi:
1. PONUDNIKI
Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in zmogljivosti.

2. JEZIK, V KATEREM MORA BITI PONUDBA PRIPRAVLJENA
Ponudnik mora ponudbo pripraviti v slovenskem jeziku.

3. NAČIN PRIPRAVE PONUDBE
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:
-

Ponudba (OBR-1),
Izjava, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije OBR-2),
Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-3)
Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4)
Izjava o neblokiranih računih (OBR-5)
Izjava o zmogljivostih (OBR-6)
Izjava o upoštevanju predpisov (OBR-7)
Izjava o podizvajalcih (OBR-8) s seznamom
Seznam referenc (OBR-9) in referenčna izjava (OBR-9a)
Parafiran vzorec pogodbe (OBR-10).
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4. POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati od kontaktne osebe
elektronski pošti bojana.umnik@obcina-naklo.si ali faksu št. 04/277-11-11.

po

Ponudnik, ki si bo razpisno dokumentacijo priskrbel na spletni strani občine Naklo – http://naklo.si ,
mora spremljati spletno stran, kjer bo naročnik objavil tudi vsa morebitna vprašanja ponudnikov in
naročnikovo odgovore in dopolnitve dokumentacije ter le te nujno upoštevati pri pripravi svoje
ponudbe.
Naročnik si izrecno pridržuje pravico, da od izbranega ponudnika zahteva pristanek na morebitne
spremenjene pogoje prevozov, morebitne spremembe števila učencev na posameznih relacijah ali
števila relacij in spremembe urnika prevozov, če bodo to narekovale zahteve organiziranosti izvedbe
vzgojno izobraževalnega procesa v osnovni šoli Helene Puhar.

5. ROK ZA DODATNA POJASNILA
Skrajni rok, do katerega lahko naročnik posreduje dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo, je 6 dni pred rokom za oddajo ponudbe, to je do 22.7.2011.

6. ODDAJA IN ODPIRANJE PONUDB
Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti kuverti na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo,
do 28.7.2011 do 10.00 ure.
Na kuverti mora biti označena z »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA PREVOZ OTROK S POSEBNIMI
POTREBAMI za šolski leti 2011/12, 2012/13«, na hrbtni strani pa mora biti označen naslov ponudnika.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo
pravilno označene.

Odpiranje ponudb bo 28.7.2011 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Naklo, Glavna cesta 24, Naklo.

7. PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih kumulativnih
pogojev:
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OSNOVNA SPOSOBNOST
-

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04, 55/08 in 66/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje
podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril
za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. Da kot ponudnik
ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili
navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov,
lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
ponudnika.

-

Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja
ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem
koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)

-

Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta
javnega naročila.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)

-

Ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov s negativnimi referencami v s skladu z 77-a
členom ZJN-2
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)

-

Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)
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-

Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih
evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-4)
Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

POKLICNA SPOSOBNOST
-

Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

-

Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri
imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)

EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST
-

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)

-

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega
računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika. (OBR-5)

Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima
računov. Potrdilo ne sme biti starejše kot 30 dni od roka za oddajo ponudb.
TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST
-

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo storitev
(vozniki z izkušnjami s prevozom otrok s posebnimi potrebami)
Dokazilo: izjava o zmogljivostih (OBR-6)

-

Ponudnik mora razpolagati z ustreznim tehnično brezhibnim vozilom kombi (8+1)
Dokazilo: izjava o zmogljivostih (OBR-6)

-

Ponudnik mora zagotavljati nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v primeru okvare
vozila ali odsotnosti voznika.
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Dokazilo: izjava o zmogljivostih. (OBR-6)

-

Ponudnik mora opravljati šolske prevoze v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu
(Ul. RS, št. 131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11) ter Zakonom o motornih vozilih (Ur.l.RS, št.
106/2010) Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem
prometu (Ul. RS, št. 137/04, 57/05, 87/05, 30/06, 1/08).
Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-7)

-

Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela
bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z
naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev (OBR-8).

-

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v primeru, če bo storitev opravljal s podizvajalci, naročnika
pooblastil, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
Dokazilo: izjava o podizvajalcih (OBR-8)

REFERENCE
-

Ponudnik mora predložiti minimalno 2 referenci glede opravljanja prevozov otrok s
posebnimi potrebami.
Dokazilo: izjava o referencah (OBR-9)

8. KONČNA PONUDBENA CENA
Ponudnik mora navesti ceno na dan (brez DDV in z DDV).
9. MERILA ZA IZBOR PONUDBE
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil izključno najnižjo ponudbeno ceno na dan.
10. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. PODPIS POGODBE
Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v 5 dneh po pravnomočnosti in dokončnosti obvestila o
izbiri.

Marko Mravlja, župan l.r.
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OBR - 1
Ponudnik:
____________________________
____________________________

Naročnik:

OBČINA NAKLO
Glavna cesta 24, 4202 Naklo

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti »»Prevozi otrok s posebnimi
potrebami za šolski leti 2011/12 in 2012/13««, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, Vam
dajemo naslednjo

PONUDBO

I.
VREDNOST PONUDBE:
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in opisa predmeta javnega naročila znaša, za
izvedbo javnega naročila »Prevozi otrok s posebnimi potrebami za šolski leti 2011/12 in 2012/13«,
vrednost naše ponudbe:
Cena prevoza na dan brez DDV
Cena prevoza na dan z DDV
SKUPAJ VREDNOST / ŠOLSKO LETO (približno 200
dni v šolskem letu)
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II.
PODATKI O PONUDNIKU:
naziv ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
naslov
(kot bo naveden v pogodbi)
poštna številka in pošta
(kot bo navedena v pogodbi)
telefon
telefaks
elektronska pošta
matična številka
ID za DDV
številka transakcijskega računa
banka
zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo
podpisnik pogodbe
odgovorna oseba za podpis ponudbe
Podatki
kontaktna oseba (ime,
priimek, telefon, e-naslov)

kraj:

____________________

datum: ____________________

ime in priimek ter podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 1 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov
navedenih v ponudbi.
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OBR - 2
Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV
RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku, Občini Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, izjavljamo, da:
-

smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne
dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti »Prevozi
otrok s posebnimi potrebami za šolski leti 2011/12 in 2012/13«, ki je bil objavljen na Portalu
javnih naročil,

-

se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

-

da smo seznanjeni s prevozno relacijo,

-

da se bomo sproti prilagajali morebitnim spremembam urnika pedagoškega procesa ter številu
otrok,

-

da sprejemamo plačilni rok – 30. dan po prejemu računa,

-

se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

-

smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

-

dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

-

s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 2 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov
navedenih v ponudbi.
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OBR - 3
Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
-

da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04,
55/08 in 66/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja,

-

da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

-

da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja
sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali so v katerem koli podobnem
položaju in, da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež,

-

da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake iz področja
predmeta javnega naročila,

-

da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami v s skladu z 77-a
členom ZJN-2,

-

da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež,

-

da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
register.

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava
_______________številka__________________ .
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B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano
pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije:
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register
Slovenije.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite
točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.

Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
dokazilo ali zapriseženo izjavo za 1. in 6. alinejo opredeljeno pod OSNOVNO
SPOSOBNOSTJO iz 7. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne
organizacije:
potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu
ali
lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega
naročila, ne potrebujejo.

kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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OBR - 4
Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik ____________________________________, za namene
javnega naročila ___________________________________________________________________,
pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ______________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ______________________________________________________________.

kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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OBR - 5

Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH

Izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu nismo imeli blokiranega
računa.

Ponudnik mora predložiti

-

kraj:

potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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OBR - 6

Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH

Izjavljamo:
-

da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo storitev;

Ime in priimek voznika

-

vozniškega

da razpolagamo z ustreznim tehnično brezhibnim vozilom - kombi 8+1;

Tip vozila

Letnik izdelave

-

kraj:

Št. let izkušenj s prevozom Veljavnost
otrok s posebnimi potrebami
dovoljenja (od-do)

da zagotavljamo nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v primeru okvare
vozila ali odsotnosti voznika

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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OBR - 7

Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Izjavljamo, da bomo opravljali prevoze v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Ul. RS, št.
131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11) ter Zakonom o motornih vozilih (Ur.l.RS, št. 106/2010)
Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu (Ul. RS, št.
137/04, 57/05, 87/05, 30/06, 1/08).

kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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OBR - 8
Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Izjavljamo,
-

da bomo vsaj _____ % celotne storitve izvedli z lastnimi delavci, ki so pri nas v
delovnem razmerju.

-

da bomo v primeru, če bomo storitev opravljali s podizvajalci, naročnika pooblastili,
da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

SEZNAM MOREBITNIH PODIZVAJALCEV:

PODIZVAJALEC
(naziv, naslov, matična številka, davčna številka, TRR, zastopnik)
1.

2.

3.

kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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OBR -9
Ponudnik
____________________________
____________________________

SEZNAM REFERENC

Naročnik

kraj:

Šola

Kontaktna oseba

____________________

datum: ____________________

Šolsko leto

podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora predložiti najmanj dve referenčni potrdili za prevoze otrok s posebnimi
potrebami.
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OBR -9a

REFERENČNO POTRDILO

NAROČNIK: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Izjavljamo, da je ponudnik

____________________________________________________________________________
Izvajal storitve prevoza otrok s posebnimi potrebami v šolskem letu/letih _____________________
v šolo _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:
Ime in priimek: ___________________________________
Tel.št.: _________________________________________
Faks: __________________________________________
e-pošta: ________________________________________

kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis naročnika
žig
____________________
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OBR -10
Pogodbeni stranki:
NAROČNIK:

OBČINA NAKLO, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, ki jo zastopa župan Marko Mravlja,
matična številka: 5874688, davčna številka: 30835437

in
PREVOZNIK: ______________________________________________________________,
ki ga zastopa __________________________________________________,
matična številka: ________________, davčna številka: ________________

skleneta naslednjo

POGODBO
O PREVOZU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI za šolski leti 2011/12 in 2012/13

1. člen
Predmet te pogodbe so prevozi šoloobveznih otrok iz območja občine Naklo na OŠ Helene Puhar,
Kranj, ki jih bo prevoznik opravljal s svojimi prevoznimi sredstvi.
Naročnik s to pogodbo naroča, prevoznik pa prevzame izvedbo prevozov otrok v OŠ Helene Puhar in
domov za obdobje šolskih let 2011/12 in 2012/13, skladno s ponudbo št. ___________ z dne
__________, ki je sestavni del te pogodbe.
Čas prihodov in odhodov za posamezne relacije je odvisen od urnika pedagoškega procesa in se mu
bo prevoznik prilagajal sproti. Ravnateljica OŠ Helene Puhar bo prevoznika o spremembah urnika
pedagoškega procesa sproti pismeno seznanjal.
Podatki o relacijah in številu učencev na navedenih lokacijah so določeni na prilogi k tej pogodbi.
2. člen
V kolikor se izkaže potreba po uvedbi nove lokacije oz. po ukinitvi že uvedene lokacije, se prevoznik
zavezuje podpisati ustrezen aneks pod pogoji, določenimi v tej pogodbi.
Prevoznik bo opravljal prevoze na relaciji, ki je predmet te pogodbe, izključno za potrebe naročnika.

3. člen
Cena na dan znaša ____________ EUR brez DDV in z DDV _____________ EUR. Cena je dokončna in
se za razpisno obdobje praviloma ne spreminja.
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Pogodbeni stranki lahko predlagata spremembo cene, če se upravičeni stroški prevozov (gorivo)
spremenijo za 10 % ali več.
Stranki o spremembi cene skleneta aneks k tej pogodbi.

4. člen
Vrednost prevozne pogodbe za obdobje šolskih let 2011/12 in 2012/13 znaša ___________ EUR brez
DDV in z DDV ______________ EUR.
Naročnik bo prevozniku mesečno plačeval opravljene storitve 30. dan po prejemu računa na TRR št.
_______________________.

5. člen
Prevoznik bo opravljal prevoze skladno z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Zakona o voznikih,
Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o prevozih v cestnem prometu in ostalimi zakonskimi in
podzakonskimi akti ter pravili stroke, ki se nanašajo na izvajanje predmeta te pogodbe.
6. člen
Prevoznik se zaveže opravljati prevozne storitve nemoteno in poskrbeti tudi za morebitno
nadomestno vozilo v primeru okvare vozila ter zagotoviti nadomestnega voznika v primeru kakršnega
koli vzroka za njegovo odsotnost.
V primeru škode, ki bi v zvezi z opravljanjem dejavnosti nastala naročniku, otroku ali tretjemu, se
prevoznik zavezuje le-to poravnati v celoti.
Prevoznik se zavezuje dejavnost po tej pogodbi opravljati tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih
delavcev. V primeru višje sile se bosta naročnik in prevoznik dogovorila za izvajanje prevozov v
novonastalih razmerah.
7. člen
Prevoznik se zavezuje svojo odgovornost iz dejavnosti po tej pogodbi imeti zavarovano in predložiti
fotokopijo zavarovalne police naročniku.
8. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
- da prevoznik tudi po pisnem opominu ne spoštuje pogodbenih določil,
- da je prevoznik v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
v drugih utemeljenih primerih.
9. člen
Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno oz. na stvarno in krajevno pristojnem sodišču.
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10. člen
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki.

11. člen
Pogodba je sestavljena v 3 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, prevoznik pa 1 izvod.

Datum:
Številka:
OBČINA NAKLO,

________________________________

Marko Mravlja, župan

navodilo: Ponudnik mora vzorec pogodbe
podpisnik ponudbe.

izpolniti ter žigosati in podpisati s strani osebe, ki je

